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خدا نگه دار!

1

2

 پنج سطر بعدی را از روی درس، با خطّی زیبا بنویس. 

مارد�ش �به او..............................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
برای تصویر داده شده، پنج کلمه بنویس.  

..........................................................

..........................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

3

بنویس، برای حفظ سالمتی خود چه کارهایی باید انجام دهی ؟4

به هر یک از کلمه های زیر یک بار »با« و یک بار »بی« اضافه کن و معنای آن را بنویس.  

 ...................................................................: �بی اد�ب  
...................................................................: �بااد�ب   

...................................................................: ........                           

...................................................................: ........    

سالم گُلَم!

اد�ب

م �ظ �ظ
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خوش به حالت!

1

2

سالم هنرمند! 

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و با خّط زیبا بنویس.  

م.   درس�ت �با�ش �ظ ه سالم و �ت واهم �که هم�ی�ش و می �ظ دا�یا ! ا�ظ �ت �ظ
.........................................................................................

مانند نمونه ده کلمه ی شش حرفی بنویس که آخرشان »ن« باشد. آن ها را در جدول قرار بده.  

ان                      ٦. ................................. مس�ت 1. �ظ

................................. .٢..................................             ٧

................................. .٨  ..................................٣
..................................٩  ................................. .٤
..................................١٠  ................................. .٥

ن
1

٢

٣

٤
٥٦

٧

٨

٩

١٠
ا�ت س م�ظ
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آفرین بر تو!

1

3

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

ر  ...................................................................... �ظ �ت ّه �ظر�گو�ش ها م�ظ �چ �ب

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

کلمه های درس را که یکی از نشانه های »فـ، شـ، پـ« دارند، یک بار بنویس.  2

........................................................................................

........................................................................................

جمله های زیر را مانند نمونه، پرسشی کن و با عالمت مناسب، دوباره بنویس.  

4

گان �به م�ا�ظر�ت ر�ظ�ت ؟  را مرش  �چ

وا�ظد. ...................................................................  سع�ید، ردس�ش را �ظ

�تی.  ....................................................................  اسش �به معلّم اح�ترام �گدظ

وا�ظد.  ........................................................  ا�ب می �ظ �ته �یک �ک�ت ما، هر ه�ظ س�ی

نوشته ی زیر را تا دو سطر ادامه بده.  

..........................................« : ان �گ�ظ�ت مو�ظ د، �به دا�ظ�ش �آ معلّم و�ت�تی وارد کالس سش

........................................................................................

».......................................................................................

سالم، وقت بخیر! درس چهارم

مدرسه ی خرگوش ها 
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سالم سالم ستاره !

دستت درد نكند!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

ّه �ظر�گو�ش ها رد س�کو�ت ................................................................... �چ �ب

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

از کدام قسمت درس، خوشت آمده؟ آن را بنویس.  

..........................................................................................

..........................................................................................

چهار کلمه بنویس که آخر آن ها مثل کلمه ی »حتماً« باشد.  

……………           ……………                               ……………                    ……………

 به جای کلمه ی داخل کمانک، کلمه ی مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.  

م. ……....................………………………… ( �ک�ظ�ی �ب�ت وا�ظا�ت )موا�ظ ( ما �با�ید ا�ظ ح�ی ا��ظ

هس�ته( راه می روم. …….................……………………  د، ) �آ ده �باسش �ی وا�ب ( ا�گر ماردم �ظ �ب

………………....................………………). ��ت �کرده اس�ت یرظ را )�ظ � داو�ظد همه حچ ( �ظ �چ

…………………..........................………………………………………………………
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موّفق باشی!

سالم، دوست عزیز!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

گار ادامه داد ……………………………………........................……………….. مو�ظ �آ

………………..........................…………………………………………………………

………………..........................…………………………………………………………

 ………………..........................…………………………………………………………

هر کلمه را در جای خودش قرار بده.  

د  �ظ �ظ وا�ظا�ت ــ ��ب ر ــ �باد�تّ�ت ــ ح�ی کّ � �ت�ش

م.   �ی �بان �باسش ما �با�ید �با ………………………………  مهر

د.   �ظ ن ها ا�ظ ما……………………………… می �ک�ظ م، �آ و�ت�تی �به �چر�ظده ها دا�ظه می ده�ی

د.   معلّم �با………………………………  وارد کالس سش

ان �گو�ش می داد�ظد.   ا�ظ�ش ّه �ظر�گو�ش ها……………………………… �به �ر�ظ دوس�ت �چ �ب

لطیفه ی زیر را بخوان و در پایان هر جمله نقطه ).( یا نشانه ی پرسش )؟( بگذار.  

ور  �ظ �ظی �ظ �ی یر � د سش �ظ د �ت �ظ در �ت ن �ت ان، ا�ی ّه �ب �چ : »�ب �ظی �بود �که مارد�ش �گ�ظ�ت �ی یر � وردن سش ول �ظ �ظ له م�ش و�و �با ع�ب علی �کو�چ

و�و رد  د« علی �کو�چ مار سش �ی �ظی ها، �ب �ی یر � دن سش له �کرد و �ت�بل ا�ظ �تمام سش �ظی ع�ب �ی یر � وردن سش ا�م �که رد �ظ �ظ ّه ای را می سش �چ من �ب

 » �باس�ت �ظی های او �ک �ی یر � ّه ی سش �ی : »راس�ت می �گو�یی �اال �ب�ت �الی �که دها�ظ�ش �چر �بود، �گ�ظ�ت

بنویس چه وقت سالم می کنی و چه وقت خداحافظی می کنی.  

………………………………………….......................………………………………
………………………………………….......................………………………………



34

سالم، صبح به خیر!

دستت درد نكند!

1

2

3

4

سه سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

�ظگ مدرسه �که ………………………………………………………… �ظ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

جاهای خالی را پر کن.  

د.  گی می �ک�ظ �ظدل ا�ظ�ان رد ………………… �ظ
  . گی…………………  اس�ت �ظدل دو م�ّل �ظ �ک�ظ

د.        گی می �ک�ظ �ظدل یر رد …………………  �ظ � سش
  . گی…………………  اس�ت �ظدل �ظگل م�ّل �ظ حب

گاه می دار�ظد.     اری را رد …………………  �ظ �ظ ی ها �ت �ب��ظ

د.   گی می �ک�ظ �ظدل �چر�ظده رد…………………  �ظ

در جاهای خالی، می توانی دو کلمه از کلمه های زیر را بگذاری. به دلخواه کلمه های مناسب را انتخاب 
کن و بنویس.  

�ش  یرظ ــ �کوسش �بان ــ �تم� ال �کردم ــ مهر ی ــ سعی ــ �چرس�یدم ــ سوؤ و�ب ه ــ �ظ یرظ �چا�ک�
  . ا………………… )…………………( اس�ت هوای روس�ت

ا�ظم �بدهم.   ن �چه دارم، �به دوس�ت من هم………………… )…………………( می �ک�ظم ا�ظ �آ

ی ا�ظ ماردم ………………… )…………………(  رو�ظ

به اّول جمله ی زیر »چرا« اضافه کن و جواب آن را بنویس.  

دا را دوس�ت دار�یم …………………………………………..........................……….. ما �ظ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
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عالی است. خسته نباشی!

سالم، دوست خومب!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

 . مان اس�ت ا�ظه ی ا�ی گی �ظ�ش ل یرظ �چا�ک�

……………………………………………………......................……………………

نّقاشی را رنگ بزن و درباره ی آن دو سطر بنویس.  

……………………………………………………......................……………………

 ……………………………………………………......................……………………
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فصل 3

3636
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سالم، وقت به خیر!

موّفق باشی!

1

2

4

3

درس پنجم

چهار سطر اّول را از روی درس، با خّط خوش بنویس.  

گاری……………………………………………........................……….... ی �بود و رو�ظ رو�ظ

..………........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

مرتّب کن و بنویس.  

دان.   �ظ و�چان ــ  می �کرد ــ  ا�ظ ــ  �گوس�ظ لگه داری ــ �چ ( �ظ ا��ظ

..…...…........................…………………………………………………………………

مع.   �ره ــ  رد�یا ــ �گردد ــ �ب �ره �ت ود ــ  �ت ( وا�ظ�گهی ــ سش �ب

..…...…........................…………………………………………………………………

مخالف هر کلمه را بنویس.  

�ظ�ت ــ �ظمی �ظروحظ�ت  �یاد ــ رو�ظ ــ می ر�ی روع ــ ردس�ت ــ �ظ �ش

..…...…........................…………………………………………………………………

در دو خط بنویس، چرا باید به دیگران کمک کنیم ؟ 

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

چوپان درست کار
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دستت درد نكند!

سالم، روز خوش!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

ن …………………………………….………........................…...….. �ب رد �آ     او هم �آ

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

..…...…........................…………………………………………………………………

 جمله ها را از روی درس کامل کن.  

دم ردس�ت کاری ........................................…………………….……  او �آ

را �بُرد،......................…………………….…… دان را �به �چ �ظ و�چان �گوس�ظ  �یک رو�ظ �که �چ

د ...........................…………………….…… �ظ �ظ�یده ای �که می �گو�ی : »سش و�چان �گ�ظ�ت  �چ

به هر کلمه » ها« اضافه کن و جمله بنویس.  

گل:.................. : ...................................…………………….……  

.........................................................:..................: ا�ب �ک�ت

�ره:..................: ...................................…………………….…… �ت

فرض کن به خانه ی دوستت رفته ای و او در خانه نبوده است. برایش یک یادداشت، بنویس.  

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
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سالم، روز به خیر!

موّفق باشی!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

د�یدی ……………………………………………………........................………. �باران سش

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

با حروف درهم ریخته، کلمه بنویس.  

�ت ــ ر ــ ط ــ ه: ............................................................................

ح ــ ن ــ �ت ــ ص ــ ی: ...................................................................

.............................................................. : د ــ ا ــ ر ــ س ــ �ت ــ ر ــ �ک

 به هر کلمه » ها« اضافه کن و معنی آن را بنویس.  

�یع�ظی،....................... د:.......................   �ظ  �گوس�ظ
�یع�ظی،.......................   و�چان:.......................    �چ
�یع�ظی،.......................  .......................:  ردحظ�ت

در چند سطر بنویس، اگر دو بال داشتی، چه می کردی؟

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
 ..………........................…………………………………………………………………
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دستت درد نكند!

سالم،دوست خومب!

1

2

3

4

چهار سطر بعدی را از روی درس بنویس.  

: »من…………………………………………………........................……….. مرد �گ�ظ�ت

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

»..……........................…………………………………………………………………
 کلمه هایی را که » ها« دارند، از درس پیدا کن و بنویس. 

..………........................…………………………………………………………………

 مخالف کلمه هایی را که زیر آن ها خط کشیده شده است، بنویس.  

اد.   گی �به راه ا�ظ�ت رل روع �به �بار�یدن �کرد و س�یل �برظ د�یدی �ش را �بُرد.  �باران سش دان را �به �چ �ظ و�چان، �گوس�ظ �یک رو�ظ �که �چ

ود �بُرد.   دان را �با �ظ �ظ .  س�یل همه ی �گوس�ظ ود، �باالی ردحظ�تی ر�ظ�ت �با�ت �ظ و�چان �برای �ظ �چ

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

درباره ی تصویر،سه جمله از زبان گوسفندان بنویس.  

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
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سالم، روز به خیر!

موّفق باشی!

1

2

نوشته ی زیر را پررنگ کن و زیبا بنویس.  

داو�ند ا�نسان های راس�ت �گو و ردس�ت کار را دوس�ت دارد.  �ن

..………........................………………………………………………………………

..………........................………………………………………………………………

مانند نمونه، برای دیگر خانه های جدول، سؤال طرح کن.  

ما.  ا�ب های �ش کی ا�ن �ک�ت � ام �ی 1ــ �ن
2ــ ..................
3ــ ..................
4ــ ..................
5  ــ ..................
6  ــ ..................
7ــ ..................
8  ــ ..................
9ــ ..................

10ــ ..................

ہ

ـه

هـ

ـه

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ت

ت

د

د

خ

خ

ج

ج

و

وو

و

ل

ر

نر

ن

ب

ب

ب

ک

ک

ک

ش

ی

ی

س

س

م

2
3

1
4

5

8

9
10

 7

6
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دستت درد نكند!

سالم، سالم!

1

2

4

3

درس ششم

پنج سطر اّول را از روی درس، با خّط خوانا و زیبا بنویس.  
دو �چر�ظده ی ……………………..........................................................……….
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

کلمه های هم معنا را به هم وصل کن.  

�توی،  ،  �ظاراح�ت
مار، �ی �ب �یاد،  �ظ

ال �کرد، سوؤ د،  یروم�ظ �ظ�
لی، حظ�ی  ، مر�ی�ظ

م�گ�ین، �ظ �چرس�ید، 

 مانند نمونه با هر کلمه، دو کلمه ی جدید بساز و بنویس.  

�ظم مر�ظ  :  مر�ظ داری ،   �ت ال: مر�ظ م�ش
………………………… �بال:…………………………      
………………………… دل:…………………………     
…………………………      …………………………: �ب �آ

 در دو جمله بنویس اگر چیزی را پیدا کردی، چه می کنی؟

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

کوشا و نوشا
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سالم دوست من! 

موّفق باشی، عزیزم!

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط قشنگت، بنویس.   1
ن ها رد راه………………………………………………....................................... �آ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

 سه کلمه بنویس که در آن ها کلمه ی »بازی« وجود داشته باشد.  2

ی ا�ب �با�ظ ل: ��ظ م�ش
…………………………            …………………………         …………………………

در هر ردیف کلمه ی مشترک را در جای خالی بنویس.  3

ا�ب ها،.…………………………  ا�ظه، �ک�ت ا�ب �ظ ا�بدار، �ک�ت ، �ک�ت ا�ب �ظرو�ش ( �ک�ت ا��ظ

ه، ………………………… ه، �بدمرظ ی مرظ ه، �ب ه، �بامرظ و�ش مرظ ( �ظ �ب

………………………… ، ی، د�یرو�ظ ا�ظه، رو�ظ ، رو�ظ ( امرو�ظ �چ

بنویس، اگر جای »نوشا« بودی، چه می کردی ؟ 4

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………
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موّفق باشی!

سالم دوست مهربامن !

1

2

3

4

پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس.  

�برای هم�ین �یک رو�ظ ………………………………………………........................………..
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

مرتّب کن و بنویس.  

ی  د ــ دا�ظا�ی واس�ت�ظ ن ها ــ �که ــ ا�ظ ــ �ظ د ــ را ــ �برارد ــ دو ــ او ــ �به ــ �آ امو�ظ �ی ( �ب ا��ظ

..………........................…………………………………………………………………

های  یرظ � م ــ حچ ــ �تصم�ی ه ای ــ دو  ا�ظ �ظد ــ �ت یر �گ� د ــ �یاد ــ �ب �ظ ( �برارد ــ �گر�ظ�ت �ب

..………........................…………………………………………………………………

با کلمه های داده شده، جمله ها را کامل کن.  )حتماً، اتّفاقاً، معموالً     ( 

واهی می �ک�ظم.   ر�ظ ( �ظردا………………………… ا�ظ دوس�تم عدظ ا��ظ

ا�بان د�یدم.   گار را رد حظ�ی مو�ظ ( امرو�ظ …………………………  �آ �ب

د.   گی می ا�ظ�ت ّه ها…………………………  ا�ظ ه�ظ�ت سالل �چ �یری �ب ( د�ظدان های سش �چ

بنویس چه کارهایی می توانی بکنی تا پدر و مادرت، خوش حال شوند.  

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………

..………........................…………………………………………………………………



45

سالم بر شما!

موّفق باشی، عزیزم!

1

2

3

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 پنج سطر بعدی را از روی درس، با خّط زیبا بنویس. 

ول �کرد ولی …………………………………………………........................……….. �ب ا �ت وسش �ظ
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………
..………........................…………………………………………………………………

 هم معنی کلمه های زیر را از درس پیدا کن و بنویس. 

  ……………………………، ال�ش �ت ل،……………………………               م�ش

�تن،……………………………    اد،……………………………                        �یاد �گر�ظ سش
  ……………………………، عا�ت�ب�ت

کلمه های زیر را با توّجه به نشانه ی آخرشان دسته بندی کن. 
 

ا�یده ا�ظه ــ �ظ ا�ظه ــ سش اه ــ راه ــ �چا�یه ــ �ظ وه ــ کاه ــ س�ی �کوه ــ کاسه ــ م�ی

ا�ظه ِی )ِا( ا�ظه ِی )ه(�ظ�ش �ظ�ش
.......................................................................

بنویس این پرنده چه می کند؟4
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موّفق باشی!

سالم، روز به خیر!

1

2

...............................................................................................................

...............................................................................................................

نوشته ی زیر را پر رنگ کن و زیبا بنویس. 

م.  امو�ظ �ی �ی�ش �تر �ب �ی�ش �تر و �ب ا �ب کمک �کن �ت دا�یا �به من � �ظ

کلمه های زیر را بر اساس جاندار و بی جان، طبقه بندی کن. 

 . ــ �ک�ی�ظ یرظ �بان ــ �ظر�گو�ش ــ م� �ظی ــ �چا�ک �کن ــ �ظ�ظ �یون ــ سگ ــ مار ــ س�ی �و�یرظ ا�ب ــ مور�چه ــ �ت �ظ�یل ــ �ک�ت

دار ا�ظ ان�ب ی �ب �ب
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موّفق باشی!

سالم دوست من! 

1

2

3

4

درس هفتم

چهار سطر اّول درس را با خّط زیبا بنویس.  

رد……………………………………........................……................ دم های �ظ �چه �گ�ظ

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

جدول زیر را کامل کن. 

س1
س2
س3
س4
س5
س6
س7

وان �با و�ظا 1ــ ح�ی
ه و�ش مرظ وه ی �ظ 2ــ م�ی

ار رد�یا 3ــ �ک�ظ
الم 4ــ �ظ

ود.  دار می سش �ی ود �ب ح �ظ 5  ــ �کسی �که ص�ب
 . 6  ــ �کسی �که �واس �چر�ت اس�ت

وا�ظد.  7ــ �کسی �که �رود می �ظ

با استفاده از »این« و »آن« نام هر تصویر را بنویس. 

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

 کالس تمیز را با کالس کثیف، مقایسه کن و تفاوت آن ها را بنویس. 

..............                                ..............                                              ..............                       ..............    

دوستان ما
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موّفق باشی!

سالم دوست خومب!

4

1

2

3

 چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوش، بنویس. 

�چه �کو�چه ها و……………………………………………………..................................
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………

ور و مرورمدرسه ا�ییع�ب ّ �ظ �ب

دسته بندی کن. 

ی �یل ــ کا�ش رــ �ک�ی�ظ ــ �ب �ب اده رو ــ �آ �ی ا�ب ــ �چ گ ــ �ک�ت مان ــ د�ظ�ترــ ک��ظ ما ــ س�ی را�ظ راه�ظ �چ

کامل کن.  

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ ن دارو می �ظروسش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،……………………  می �گو�ی�ظ �ظ ی می �ظروسش برظ ن س� ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ �ظی می �ظروسش �ی یر � ن سش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ ن �چار�چه می �ظروسش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ �ظ ن �ال می �ظروسش ی �که رد �آ ا�ی �به �ب
بنویس در چه جاهایی باید نوبت را رعایت کنیم. )سه مورد( 

................…........................………………………………………………………

................…........................………………………………………………………
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باز هم سالم !

خسته نباشی!

1

2

3

4

 چهار سطر بعدی را از روی درس، با خّط خوانا بنویس.  

�چه �با�ظ های…………………………………………………........................……….....
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………
.………........................…………………………………………………………………

 درس را با دّقت بخوان و کلمه هایی را که  یکی از حروف زیر را دارند، بنویس.

�گ
�ظ   

کامل کن.  

د.   د،…………………… می �گو�ی�ظ ( �به �کسی �که ا�ظ گل ها مرا�ت�ب�ت می �ک�ظ ا��ظ

د.   ( �به �کسی �که �به ما ردس می دهد،…………………… می �گو�ی�ظ �ب

د.   د،……………………  می �گو�ی�ظ ا می �چرظ دظ ( �به �کسی �که عظ �چ

د.   د،……………………  می �گو�ی�ظ ( �به �کسی �که رد اداره کار می �ک�ظ �ت

در چهار سطر بنویس، دوست داری چه کاره شوی.  چرا ؟ 

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………
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سالم بر تو دانش آموز پرتالش!

1

2

چهار سطر بعدی را از روی درس،با خّط زیبا بنویس.  

ی و …………………………………………………........................………. ما�ی مور راه�ظ ماؤ

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

.………........................…………………………………………………………………

به سؤال ها جواب بده تا رمِز خانه ها را پیدا کنی. 

ار.  …………........................…………. برٰی را رد مر�بّع اّول �ب�گدظ � کُ ( اّول�ین �ر�ظ کلمه ی � ا��ظ

ار.  …………........................…………. �ظر�ین �ر�ظ کلمه ی ساع�ت را رد مر�بّع دوم �ب�گدظ ( �آ �ب

ار. …………........................………………. ( دوم�ین �ر�ظ کلمه ی �با�با را رد مر�بّع سوم �ب�گدظ �چ

ار. …………........................……………. هارم �ب�گدظ ی را رد مر�بّع �چ ( اّول�ین �ر�ظ کلمه ی �با�ظ �ت

و�ی�. �ظ ن کلمه را �ب .........................ا�ک�ظون �آ
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4

3

�ظ1
�ظ2
�ظ3
�ظ4
�ظ5
�ظ6

حچ و ………………………........................… �ی 1ــ �چ

ر�یان دارد.   2ــ رد ر�گ های ما �ب

 . ، ………………………........................… اس�ت دار �ظ�یس�ت �ی 3ــ �کسی �که �ب

  . 4ــ �برارد �ظ�یس�ت

م.   �ی دد،………………………........................… می �گو�ی اد اس�ت و می حظ�ظ 5  ــ �به �کسی �که سش

م.   �ی وا�ظَد،………………………........................…می �گو�ی 6  ــ �به �کسی �که می �ظ

جدول را کامل کن.  

 دنباله ی این داستان را بنویس.  

م�ین  �ظرد. س�ی گاه د�ظ�تر �ب واس�ت ا�ظ �ظروسش گان می �ظ ا�بان �برو�ظد. مرش ن طر�ظ حظ�ی د �به �آ واس�ت�ظ گان می �ظ م�ین و مرش س�ی

.………................. ه�تر اس�ت . �ب �ظا�ک اس�ت �ر : »�ظه، �ظ گان �گ�ظ�ت م«. مرش د�یک �ک�ظ�ی ا راه را �ظرظ �ی : »�ب �گ�ظ�ت

.………..........................…………………………………………………………………

.………..........................…………………………………………………………………

.………..........................…………………………………………………………………

خداحافظ!


